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االفتتاحية ....
شهد الربع الثاني من العام  2014تسارعا ً ملحوظا ً يف وترية األحداث السياسية واألمنية التي ألقت
بظاللها عىل الواقع االقتصادي الفلسطيني ،فبعد توقيع اتفاق املصالحة ،وتشكيل حكومة الوفاق
الوطني من شخصيات مستقلة ،ما زالت بعض امللفات العالقة تضفي طابعا ً من الضبابية عىل طريقة
إدارة حكومة الوفاق لبعض التعقيدات ال سميا أزمة رواتب موظفي قطاع غزة البالغ عددهم نحو 40
ألف موظف ،والذين اعتربتهم حكومة الوفاق مسؤولية حكومة غزة سابقاً .إضافة إىل ملف تويل أجهزة
السلطة الفلسطينية اإلرشاف عىل معرب رفح بما يضمن فتحها أمام املسافرين ذهابا ً وإياباً ،وهو ما
يظهر أن كثريا ً من التفاصيل لم يتم االتفاق عليها بشكل واضح قبل توقيع اتفاق املصالحة .ويرى عدد
من املحللني السياسيني أن هذه القضايا العالقة تستدعي مبادرة وطنية عاجلة لتسويتها بما يحافظ
عىل املصالحة كرضورة وطنية يف ظل املتغريات املتسارعة والظروف الصعبة التي تعصف باملنطقة.
من جهة أخرى ،صعدت إرسائيل من إجراءاتها األمنية املتمثلة يف عمليات االعتقال واإلغالقات والقتل
وذلك بعد حديثها عن اختفاء ثالثة من مستوطنيها يف مدينة الخليل .ثم شنت إرسائيل عدوانا ً غري
مربر عىل قطاع غزة لتصدير أزمتها الداخلية من جانب ،وإلفشال املصالحة الفلسطينية من جانب آخر،
وقد بلغ عدد شهداء العدوان حتى ساعة كتابة هذه السطور حوايل  2016شهيداً .وما زالت جهود
دبلوماسية تبذل من أطراف عدة لصياغة مبادرة تنهي العدوان ،وتضمن حقوق الفلسطينيني ،وذلك
عقب رفض مقرتح مرصي يقيض بوقف متبادل إلطالق النار ،والتفاهم الحقا ً عىل القضايا العالقة مثل
فتح املعابر ،وإطالق رساح جميع األرسى الذين اعتقلتهم إرسائيل منذ  23يونيو  ،2014وغريها من
الرشوط .وما زال الوفد الفلسطيني املوحد يخوض مفاوضات صعبة بوساطة مرصية يف سبيل التوصل
إىل وقف دائم إلطالق النار يحقق الرشوط الفلسطينية ،حيث يتخلل جوالت املفاوضات فرتات تهدئة
تقطع حالة الغليان امليداني مؤقتاً.
عىل الصعيد االقتصادي ،ما زالت األعباء املالية تشكل تحديا ً للحكومة الفلسطينية ،فقد أظهرت البيانات
الصادرة عن وزارة املالية الفلسطينية أن العجز الجاري يف امليزانية الفلسطينية لألشهر الخمسة األوىل
من العام  2014قد ارتفع إىل  530مليون دوالر أمريكي ،وعىل الرغم من إعالن الحكومة الفلسطينية ،عىل
لسان رئيس الوزراء رامي الحمد الله ،ترشيد النفقات إىل أقىص حد ممكن ،إال أن مرصوفات الحكومة
ارتفعت بنحو  689مليون شيكل ( 197مليون دوالر) ،مقارنة مع الفرتة نفسها من العام املايض.
وكانت الحكومة قد أقرت تعديالت عىل قانون رضيبة الدخل ،واألرباح ،لكن رسعان ما أعلنت عن تأجيل
العمل به ،يف أعقاب رفض كامل من القطاع الخاص ،الذي اتهم الحكومة باستنزاف أموال املستثمرين
عرب هذه التعديالت.
يف هذه األثناء ما زالت باديكو القابضة تسري بخطى ثابتة يف مسريتها االستثمارية ،فقد حققت نموا ً
ملحوظا ً يف أرباحها للنصف األول من العام  ،2014حيث بلغ صايف الربح املوحد  15.01مليون دوالر
مقارنة مع  13.74مليون دوالر لذات الفرتة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت  .9.2%فيما ارتفعت
األرباح التشغيلية ( )EBITبنسبة  % 10.97لتصل إىل  21.55مليون دوالر يف النصف األول من العام
 2014مقارنة مع  19.42مليون دوالر للنصف األول من العام السابق.
وقد بدأت باديكو القابضة تحركات عاجلة منذ بداية العدوان عىل غزة للتعامل مع األزمة ،وإلغاثة
النازحني يف مراكز اإليواء املنترشة يف كافة أماكن القطاع ،وتزويدهم بأهم االحتياجات املادية واالساسية.
إضافة إىل تنظيم لقاء تشاوري يف نادي األعمال بتاريخ  ،2014/8/7حرضه جهات رسمية وقطاع
خاص ومجتمع مدني ومنظمات دولية وذلك بهدف بحث آليات إرشاك القطاع الخاص يف جهود إغاثة
غزة.
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أخبار باديكو القابضة
 15.01مليون دوالر أرباح باديكو القابضة خالل النصف األول من العام 2014
حققت باديكو القابضة نموا ً ملحوظا ً يف أرباحها للنصف األول من العام  ،2014حيث بلغ صايف الربح املوحد  15.01مليون دوالر مقارنة مع 13.74
مليون دوالر لذات الفرتة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت  .9.2%فيما ارتفعت األرباح التشغيلية ( )EBITبنسبة  % 10.97لتصل إىل 21.55
مليون دوالر يف النصف األول من العام  2014مقارنة مع  19.42مليون دوالر للنصف األول من العام السابق.
وقال منيب رشيد املرصي ،رئيس مجلس إدارة باديكو القابضة ،بأن هذه النتائج اإليجابية املتمثلة يف نمو األرباح بشكل مضطرد يف النصف األول من
العام  ،2014تثبت أن باديكو القابضة تسري يف االتجاه الصحيح ،ووفق الخطة االستثمارية التي رسمها مجلس اإلدارة.
وقال املرصي بأن هذه النتائج تأتي يف الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إىل عدوان غري مسبوق ،األمر الذي يستدعي مزيدا ً من الوحدة
الوطنية ،إضافة إىل مواقف عربية جادة ملؤازرة الشعب الفلسطيني وحمايته أمام آلة الدمار اإلرسائيلية .وأوضح املرصي بأن قطاع غزة يحتاج يف هذه
املرحلة إىل تنسيق وتكامل جهود كافة األطراف لتقديم اإلغاثة العاجلة ،والقيام بمختلف أنواع التدخالت إلعادة وترية الحياة إىل ما كانت عليه ،مشريا ً
إىل الجهود التي تبذلها باديكو القابضة منذ بداية العدوان وحتى اليوم بهدف التخفيف من معاناة القطاع ،بدءا ً بالجهود التي تبذلها الرشكة من خالل
حملة إلغاثة النازحني يف مراكز اإليواء املنترشة يف كافة أماكن القطاع ،وتزويدهم بأهم االحتياجات املادية والنفسية ،ومرورا ً باللقاء التشاوري الذي
عقدته الرشكة يف نادي األعمال بتاريخ  ،2014/8/7ودعت إليه ممثلني عن جهات مختلفة بما فيها جهات حكومية ،وقطاع خاص ،وممثلني عن وكالة
غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني (األونروا) ومنظمات مجتمع مدني ،واملجلس التنسيقي للقطاع الخاص ،وذلك بهدف بحث آليات إرشاك القطاع
الخاص يف جهود إغاثة غزة .وعرب املرصي عن التزام الرشكة الدائم بدعم غزة سواء يف محنتها الحالية ،أو بعد انتهاء العدوان .وأوضح املرصي بأن
جهود باديكو القابضة لدعم وإغاثة قطاع غزة تأتي يف إطار التنسيق والتواصل مع املجلس التنسيقي للقطاع الخاص .وأكد املرصي أن صمود الشعب
الفلسطيني هيأ الظروف العرتاف العالم بحقوقه ،موضحا ً أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأقل من حريته وكرامته ودولته الحرة املستقلة.
ً
نتيجة الستمرار التحسن يف األداء املايل للعديد من مشاريع ورشكات
وقال الرئيس التنفيذي لباديكو القابضة ،سمري حليله ،إن هذا النمو يف األرباح جاء
باديكو التابعة والحليفة .وأضاف حليله بأن جزءا ً من املشاريع الجديدة ال يزال يف مرحلة التأسيس ويتكبد نفقات تأسيسية جارية يتم تحميلها عىل
بيان الدخل املوحد مثل مرشوع رابية القدس ،ومرشوع ضاحية الغدير ،ومرشوع نادي األعمال ،ومرشوع بوابة أريحا .وقال حليله إنه من املتوقع أن
تسهم هذه املشاريع لدى تشغيلها بنمو مضطرد خالل الفرتات املالية الالحقة.

اإليرادات املوحدة
ونمت اإليرادات املوحدة بنسبة  10.6%من  54.53مليون دوالر يف النصف األول من العام  2013إىل  60.32مليون دوالر يف النصف األول من العام
 .2014وجاء هذا النمو من االرتفاع امللحوظ يف اإليرادات التشغيلية املتأتية من الرشكات التابعة يف النصف األول من العام الحايل لتصل إىل 36.90
مليون دوالر مقارنة مع  32.70مليون دوالر للفرتة نفسها من العام  2013محققة بذلك نموا ً بنسبة  .12.8%وجاء هذا النمو بشكل رئييس من النمو
يف اإليرادات التشغيلية لرشكة فلسطني لالستثمار الصناعي ،ورشكة سوق فلسطني لألوراق املالية ،ورشكة نخيل فلسطني .كما نمت حصة باديكو
القابضة من نتائج أعمال الرشكات الحليفة بنسبة  8.2%من  20.62مليون دوالر يف النصف األول من العام  2013إىل  22.3مليون دوالر لنفس الفرتة
من العام  ،2014وجاء هذا النمو بشكل رئييس من االرتفاع يف األرباح الصافية لرشكة االتصاالت الفلسطينية من  45.34مليون دينار يف النصف األول
من العام  2014إىل  48.04مليون دينار يف النصف األول من العام  2014أي بنسبة  ،5.9%ومن أرباح رشكة مصانع الزيوت النباتية من  1.82مليون
دينار إىل  2.67مليون دينار للفرتتني املذكورتني عىل التوايل.

يف املقابل ،شهدت األرباح املتأتية من محفظة املوجودات املالية انخفاضا ً خالل النصف األول من العام الحايل باملقارنة مع الفرتة ذاتها من العام ،2013
إذ بلغت أرباح األوراق املالية  1.12مليون دوالر يف النصف األول من  2014مقارنة مع  1.26مليون دوالر يف النصف األول من العام السابق.

املصاريف املوحدة
وارتفعت املصاريف املوحدة بنسبة  9.5%من  41.57مليون دوالر يف النصف األول من العام  2013إىل  45.5مليون دوالر يف النصف األول من العام
 ،2014ويعزى االرتفاع بشكل رئييس إىل املصاريف التشغيلية للرشكات التابعة التي ارتفعت من  23.63مليون دوالر يف النصف األول من العام 2013
إىل  26.48مليون دوالر يف النصف األول من العام  ،2014أي بنسبة  .12.1%ويف ذات الوقت ،ارتفعت املصاريف اإلدارية والعمومية املوحدة بنسبة
 2.7%من  7.90مليون دوالر يف النصف األول من العام  2013إىل  8.11مليون دوالر يف النصف األول من العام الحايل .أما مصاريف التمويل املوحدة
فقد شهدت ارتفاعا ً من  5.19مليون دوالر يف النصف األول من العام  2013إىل  5.76مليون دوالر يف الفرتة ذاتها من العام  ،2014تزامنا ً مع زيادة
معدل االقرتاض من  218.05مليون دوالر يف النصف األول من العام  2013إىل  225.86مليون دوالر يف النصف األول من العام .2014

املركز املايل
ارتفع مجموع املوجودات املوحدة من  808.67مليون دوالر نهاية العام  2013إىل  830.75مليون دوالر نهاية النصف األول من العام  ،2014أي
بنسبة ارتفاع  .2.7%كما ارتفعت حقوق امللكية العائدة ملساهمي الرشكة األم من  418.84مليون دوالر نهاية العام  2013إىل  429.36مليون دوالر
نهاية النصف األول من العام  ،2014أي بارتفاع قدره  10.52مليون دوالر وبنسبة  .2.5%وقد بلغ مجموع املطلوبات املوحدة  300.45مليون دوالر
نهاية النصف األول من العام  2014باملقارنة مع  288.11مليون دوالر نهاية العام  ،2013أي بارتفاع قدره  12.34مليون دوالر وبنسبة .4.3%
ويشكل االقرتاض (سندات الدين ،القروض ،والتسهيالت االئتمانية) حوايل  75%من مجموع املطلوبات ،حيث بلغت  225.61مليون دوالر نهاية
النصف األول  2014باملقارنة مع  226.12مليون دوالر نهاية العام  ،2013وهي تشمل سندات القرض التي أصدرتها باديكو القابضة يف عام 2011
بقيمة  85مليون دوالر.

خطة عمل املرحلة القادمة
تركز الخطة املستقبلية لباديكو القابضة حاليا ً عىل الحفاظ عىل االستثمارات الحالية وتطويرها ،واستكمال املشاريع قيد التنفيذ ،وتحسني أداء وربحية
املشاريع القائمة .أما يف مجال تعزيز السيولة النقدية وتخفيض املديونية والنفقات اإلدارية ،فستستمر الرشكة يف تنفيذ خطتها لتخفيض املصاريف
اإلدارية والعمومية ،ومواصلة تخفيض مديونية الرشكة خالل األعوام القليلة القادمة بشكل مستمر .كما ستكون جهود دعم وإعمار قطاع غزة جزءا ً
أساسيا ً من اهتمام باديكو القابضة ورشكاتها التابعة والحليفة.
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أخبار الشركات التابعة واحلليفة
افتتاح نادي األعمال يف رام اهلل

بورصة فلسطني تشارك يف االجتماع السنوي الحتاد البورصات العربية
اختتمت بورصة فلسطني مشاركتها يف االجتماع العادي السنوي التحاد البورصات العربية بدورته التاسعة والثالثني ،والذي عقد يف الخامس من
حزيران يف دبي .وشارك فيها العديد من رؤساء البورصات وكبار املسؤولني والرشكات األعضاء يف االتحاد .وقد مثل بورصة فلسطني يف تلك االجتماعات
الرئيس التنفيذي السيد أحمد عويضه.

بورصة فلسطني تنهي استعداداتها لبدء أول عملية تداول للسندات على أنظمتها اإللكرتونية
و ُتطلق نشرتها االلكرتونية اجلديدة “بانوراما البورصة”
أعلنت بورصة فلسطني إنهاءها االستعدادات الفنية واللوجستية للتعامل بأداة مالية جديدة سيتم إدراجها للتداول يف السوق قريباً ،وجاء إعالن
البورصة هذا خالل اجتماع عقدته بتاريخ  ،2014/06/22يف مقر هيئة سوق رأس املال الفلسطينية وضم االجتماع ممثلني عن رشكات الوساطة
العاملة يف فلسطني ،وممثلني البنك الربيطاني للرشق األوسط  .HSBCوسيسهم إدراج أدوات مالية جديدة للتداول يف بورصة فلسطني يف تعزيز
جاذبيتها االستثمارية ويزيد من عمقها ومن قدرتها عىل تنويع مصادر دخلها أسوة باألسواق اإلقليمية والعاملية.

افتتحت باديكو القابضة مرشوع نادي األعمال ،بحضور العديد من رجال األعمال ورؤساء الرشكات التابعة والحليفة لباديكو القابضة .ويعد نادي
األعمال التابع لباديكو السياحية املرشوع األول من نوعه يف فلسطني الذي يوفر جميع املتطلبات والخدمات التي يحتاجها مجتمع األعمال بما يف ذلك
توفري البيئة املناسبة لرجال األعمال ،واملرافق الخاصة بالعناية واالستجمام ،وتلبية احتياجات األنشطة املجتمعية لألعضاء .ويقع املرشوع يف حي الطرية
برام الله عىل مساحة  2,600مرت مربع وبإجمايل استثمار يزيد عن  6مليون دوالر أمريكي .ويشمل نادي رجال األعمال عددا ً من املطاعم واملرافق
السياحية الفاخرة والرياضية التي تخدم فئة أصحاب ومدراء األعمال يف منطقة وسط الضفة الغربية.

شركة نخيل فلسطني حتصل على ثالث جنمات ذهبية يف مسابقة التذوق  iTQiللعام 2014
حصلت رشكة نخيل عىل ثالت نجمات ذهبية يف مُسابقة التذوق  iTQiللعام  2014والتي أقامها
معهد التذوق والجودة الدولية يف بروكسل ،علما ً أن هذه الدرجة هي األعىل يف هذه املسابقة ،حيث
تعد رشكة نخيل فلسطني الرشكة الوحيدة يف العالم العربي التي حصلت عىل أعىل تقدير ،ونادرا ً ما
تحصل عليه رشكات أخرى .وبحصولها عىل النجمات الذهبية الثالث ،تكون هذه هي املرة الثانية
التي تحصل فيها الرشكة عىل جائزة يف مسابقة التذوق  ،iTQiحيث حصلت رشكة نخيل فلسطني
عىل نجمتني ذهبيتني يف العام  ،2013وهو ما يثبت املعايري النوعية التي تعتمدها الرشكة يف تطوير
أساليب تصنيع وتعبئة وتخزين املنتج.
وكانت نخيل فلسطني قد شاركت يف معرضني دوليني للعام  ،2014كان أولهما معرضGulfood
 2014السنوي يف إمارة دبي ،والذي لحق االشرتاك فيه افتتاح أسواق عاملية جديدة ،وثانيهما
معرض املنتجات الحالل  Mihasوالذي أُقيم يف ماليزيا .وجاءت مُشاركة الرشكة يف معرض
 Mihasللتعرف عىل السوق القائم هناك وتوطيد العالقة مع وكيل الرشكة .وشارك نخيل فلسطني
يف معظم املعارض بهدف فتح أسواق عاملية جديدة وأيضا ً للبقاء عىل تواصل مستمر مع األسواق
القديمة .حيث افتتحت رشكة نخيل فلسطني أسواقا ً جديدة يف األردن ،لبنان ،بولندا ،إضافة إىل
السوق النيوزلندي الذي يعد من أصعب األسواق عاملياً ،حيث يعترب تصدير رشكة نخيل فلسطني
تمورها إىل نيوزيلندا فرصة للتوسع وإيجاد موطئ قدم لتمورها يف سوق أسرتاليا املجاورة  ،ويعترب
هذا من أهم اإلنجازات لرشكة نخيل فلسطني ،كونه شهادة لتميز ملنتجاتها ومصداقيتها يف التعامل.

كما أطلقت البورصة نرشتها اإللكرتونية الجديدة “بانوراما البورصة” ،وهي نرشة الكرتونية متخصصة ستصدر بشكل ربعي ،وستمثل منصة
إلكرتونية جديدة متخصصة بالبورصة وقطاع سوق رأس املال الفلسطيني .وستكون النرشة بمثابة بوابة إعالمية الكرتونية متخصصة ليس بالبورصة
فقط ،بل بكل مكونات قطاع سوق رأس املال وكافة املهتمني بهذا القطاع الحيوي .وستعمل البورصة عىل تطوير هذه النرشة االلكرتونية يف املرحلة
املقبلة لتكون مرجعا ً معلوماتيا ً وإحصائيا ً شامالً لكل ما يتعلق بأداء البورصة سواء كان بالتداول أو مركز اإليداع والتحويل أو رشكات الوساطة
والرشكات املدرجة وغريها”.

بورصة فلسطني تعقد ندوة متخصصة ملوظفي البنك اإلسالمي الفلسطيني
عقدت بورصة فلسطني ،ندوة متخصصة ملوظفي البنك اإلسالمي الفلسطيني بعنوان «االستثمار يف بورصة فلسطني  -البنك اإلسالمي الفلسطيني
نموذجاً» ،شارك فيها ما يزيد عن  30شخصا ً من موظفي البنك .وتم خالل الندوة استعراض طبيعة عمل البورصة وآلياتها واألنظمة التي تنظم
عملها ،ودورها يف االقتصاد الوطني وجذب االستثمارات وتوفري بيئة تداول شفافة وعادلة .وتم تسليط الضوء عىل أداء سهم البنك اإلسالمي الفلسطيني
يف بورصة فلسطني ،والتغريات املحيطة بسعر السهم ،والقيمة السوقية للرشكة ،وتأثريات العوامل املتعددة من قيمة وحجم األسهم املتداولة ،وكافة
التطورات املحيطة بعملية التداول.

انتخاب الفقهاء رئيسًا جمللس إدارة شركة دواجن فلسطني (عزيزا)
عقد مجلس إدارة رشكة دواجن فلسطني م.ع.م بتشكيلته الجديدة أوىل جلساته يوم  ،2014/6/24بعد االنتخابات التي جرت خالل اجتماع هيئته
العامة بتاريخ  2014/4/17وجرى انتخاب السيد عبد الحكيم الفقهاء رئيسا ملجلس اإلدارة يف دورته الجديدة والسيد أمجد يوسف حسون نائبا
لرئيس مجلس اإلدارة .
وخالل الجلسة األوىل ملجلس اإلدارة الجديد ثمن أعضاء املجلس الدور الكبري والعطاء املتميز لرئيس مجلس إدارة الرشكة منذ تأسيسها السيد نضال
السختيان ورؤيته االسرتاتيجية الثاقبة التي كانت الرافعة الحقيقية لنجاح الرشكة يف مسريتها بحيث أصبحت رائدة يف االستثمار الزراعي يف فلسطني .
ويتكون املجلس بتشكيلته الجديدة من أحد عرش مقعداً ،ستة منها لرشكة فلسطني لالستثمار الصناعي (باديكو الصناعية) مقعدان لرشكة فلسطني
للتنمية واالستثمار املساهمة الخصوصية ،ومقعد لرشكة بيت جاال لصناعة األدوية ومقعد لرشكة الريف لالستثمار والتسويق الزراعي ومقعد لرشكة
النواة إلدارة االستثمارات.
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فندق السانت جورج يعتمد أساليب جديدة للعناية بالزبائن والرتويج خلدماته

نفاذ حمصول التمور يف خمازن شركة نخيل فلسطني ملوسم  2014 - 2013مبكرًا

وقع فندق السانت جورج اتفاقية مع رشكة خاصة تمكن الفندق من إجراء استطالع ملستوى رىض الزبائن عن الخدمات املقدمة ،حيث يتم مراسلة
زبائن الفندق بعد مغادرتهم عن طريق الربيد اإللكرتوني أو الرسائل النصية ،فاذا كان رىض الضيف جيدا ً يتم حثه للتعليق وإبداء رأيه وانطباعاته عن
إقامته بالفندق عىل تقنية  . Trip Advisorوإن كان رىض الضيف أقل من املستوى املطلوب يتم تحويل الحاله اىل اإلدارة للمتابعة.

نفد محصول التمور يف مخازن رشكة نخيل فلسطني للموسم  2014/2013باكرا ً هذا العام ،وتأتي هذه النتائج إثر جهود طاقم التسويق واملبيعات
ً
إضافة لألسواق الست السابقة ،وكانت رشكة نخيل فلسطني قد اتبعت إسرتاتيجيات جديدة يف
الذي فتح أكثر من عرش أسواق عاملية لهذا العام
ُ
ُ
التسويق املحيل ،مما أدى إىل زيادة يف الطلب وخاصة قبيل شهر رمضان املبارك .كما أنهت رشكة نخيل فلسطني عملية التفريد يف قطوف الثمر ملوسم
 2015/2014باتباع خطة جديدة لتزيد من إمكانية الحصول عىل األنخاب األعىل من التمور ،ووضع خطة التفريد والتسميد مجموعة من املهندسني
الزراعيني التابعني للرشكة بالتعاون مع املستشار العلمي ملزراع الرشكة.

ويف إطار الرتويج للخدمات الفندقية أيضاً ،تم إنتاج فيلم قصري ترويجي عن الفندق يرويه املدير العام ،مروجا ً لغرف و مرافق الفندق ،حيث تم نرش
الفيلم عىل صفحات التواصل االجتماعي و  .Trip Advisorكما شارك الفندق يف التصويت الذي يجري بهدف تكريم الفنادق التي تقدم مستوى
استثنائي من الخدمات وذلك عىل صفحة .World Luxury Hotel Award
يف سياق آخر انتهت أعمال الرتميم و التجديدات يف الليوان (الرتس) ،حيث تم تغطية املكان بديكور من الخشب  ،يعطي للمكان رونقا ً خاصا ً و مريحا
للزبائن .واستمتع الزبائن بمشاهدة مباريات كأس العالم التي تبث مبارشة عىل شاشة عرض كبرية يف الفندق.

املوفنبيك يستقبل املونديال
بدعوة  500شخص وبحضور ممثل
املكتب الربازيلي
بعد االستعدادت التي قام بها فندق املوفنبيك الستقبال
الهواة واملتابعني ملباريات كأس العالم التي استضافتها
الربازيل ،وجه الفندق دعوة لـ 500شخص لحضور
افتتاح حفل املونديال ،وحرض االفتتاح ممثل املكتب
الربازييل يف رام الله  ،واستمتع الحضور بجلسة الكوكتيل
التي وفرها لهم الفندق ،كما استمتعوا بمتابعة فعاليات
اليوم األول للمونديال.

مشروع بوابة أريحا
توصلت رشكة مرشوع بوابة أريحا إىل تفاهم مع بلدية أريحا يقيض بدراسة املخطط الهيكيل التفصييل للمرشوع بشكل منفصل عن املخطط الهيكيل
التفصييل املقرتح ملدينة أريحا .كما بارشت الرشكة بفتح جزء من الشوارع الداخلية الرابطة بني ساحة املرشوع والشارع الرئيس لفندق
إنرتكونتيننتال سابقا ً (أواسيس حالياً) باعتباره املدخل الرئيس للمرشوع ،بحيث أصبح بإمكان الزائر الوصول بسهولة إىل أرض املرشوع وساحته
والتعرف عىل قطع أرايض املرشوع كما هي يف املخطط الهيكيل التفصييل باستخداماتها املختلفة .وقد صادقت البلدية عىل املخطط الهيكيل للمرشوع،
وبناء عىل ذلك سيتم عرضه عىل اللجنة املحلية ومجلس التنظيم األعىل للمصادقة النهائية.
وزار مؤخرا ً أساتذة وطلبة كلية الهندسة يف جامعة بوليتكنك فلسطني املرشوع بهدف التعرف عىل موقعه وطبيعته الجغرافية ومكوناته التنظيمية من
أجل إعداد تصاميم هندسية للهوية املعمارية للمرشوع .كما أقيمت بعض النشاطات الرياضية عىل أرض املرشوع كان من أبرزها رايل فلسطني للدفع
الرباعي ومهرجان سباق الخيول يف محافظة أريحا.
وتعمل الرشكة حاليا عىل إعداد املخططات والتصاميم التفصيلية لشبكة الطرق ،واملياه ،واملياه العادمة إضافة اىل شبكة الكهرباء واالتصاالت ،عىل أن
يتم بدء أعمال تنفيذ شبكة الشوارع وما يرافقها من بنية تحتية للمرحلة األوىل من املرشوع والبالغة حوايل  1000دونم يف نهاية الربع األخري من العام
الحايل .ومن املتوقع آن يكون لهذا املرشوع أثرا ً إيجابيا ً ملموسا ً عىل املجتمع املحيل يف أريحا سواء عىل املستوى االقتصادي أو االجتماعي.

تطور مشاريع بريكو

بريكو هاوس 2

انتهت مع بداية العام الحايل ،أعمال الحفريات
ملرشوع (بريكو هاوس  )2وبدأت األعمال
اإلنشائية عىل أن تنتهي يف غضون ثمانية
عرش شهرا ً تقريباً .ويتألف املرشوع من
طوابق مخصصة كمكاتب لألطباء واملهندسني
واملحامني وغريها من الخدمات .كما يضم
املرشوع أيضا ً طوابق مخصصة كمحال تجارية
ويتوفر يف املبنى كافة الخدمات والتقنيات
بمواصفات مميزة وخدمات عالية الجودة
والتي تميزت بها مباني بريكو التجارية.
وقد بارش طاقم املبيعات التابع لربيكو بتسويق
املرشوع حديثا من خالل تقديم عروض مميزة
للزبائن وترتيبات بنكية تضمن آلية ميرسة
للدفع من خالل البنوك املحلية ،حيث يعترب
نموذج بريكو هاوس  2األول من نوعه يف
فلسطني من حيث تمكني الزبائن من الرشاء عىل أساس مبدأ الرهن العقاري ومن خالل ملكية املكاتب واملحالت التجارية عىل أساس سندات ملكية
منفصلة .ويالقي هذا النموذج إقباال ً كبريا كونه يمكن فئة املهنيني من التملك بقيمة أقل من قيمة اإليجار ويوفر حلوال ً غري مسبوقة.
ويقع املرشوع يف مدينة رام الله ،ويبعد عن مركز املدينة حوايل 1كم ،مقابل وزارة العدل ،وتمتاز منطقة املرشوع بتطورها التجاري الرسيع ،حيث
تحتوي عىل املقرات الرئيسية لكربى الرشكات باإلضافة إىل اإلدارة العامه لعدد من البنوك املختلفة ومن بينها البنك العربي ،بنك القدس وبنك فلسطني
وباإلضافة لعدد من فنادق الخمس نجوم .بدأ العمل يف املرشوع يف شهر أيلول من عام  ،2013ويتألف املرشوع من  3طوابق تسوية و 6طوابق عادية.

ضاحية الغدير
شارفت املرحلة الثانية من مرشوع ضاحية الغدير  ،واملكونة من  20بناية سكنية ،عىل االنتهاء ومن املتوقع أن يتم البدء يف تسليم الشقق الخاصة
باملرحلة الثانية مع نهاية الربع األخري من عام . 2014
وتعترب ضاحية الغدير السكنية من أكرب الضواحي النموذجية يف مدينة رام الله ،ويوفر املرشوع لسكانه كافة الخدمات واملرافق العامة مثل املركز
التجاري والطرق والشوارع الداخلية ومواقف السيارات واملساحات الخرضاء ومالعب األطفال والحدائق العامة .وستشمل الضاحية أربع عرشة بناية
تضم حوايل  155شقة سكنية ،علما ً بأن هذه الشقق الجاهزة سيتم البدء بتسليمها للمستفيدين قريباً.
و ضاحية الغدير إحدى املساهمات الهامة لرشكة بريكو يف قطاع اإلسكان يف فلسطني اىل جانب مشاريعها السكنية األخرى كاملصايف وغريها
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املسؤولية االجتماعية
جمموعة شركات باديكو القابضة توقع مذكرة تفاهم مع منتدى شارك الشبابي لدعم حملة
إغاثة عاجلة لقطاع غزة

رئيس جملس إدارة باديكو القابضة وأمينها العام يلتقيان طلبة «متيز» يف املبنى الرئيس
للشركة

يف إطار املبادرة التي أطلقها املجلس التنسيقي للقطاع الخاص لدعم وإغاثة قطاع غزة يف ظل العدوان املستمر ،واستكماال ً للجهود املستمرة لدعم
وإغاثة النازحني يف القطاع ،وقعت باديكو القابضة مع منتدى شارك الشبابي مذكرة تفاهم لدعم حملة إغاثة عاجلة لتلبية االحتياجات املادية والنفسية
للنازحني الغزيني املوزعني عىل مراكز اإليواء يف محافظات قطاع غزة الخمس .وشارك يف الحملة مجموعة من الرشكات التابعة لباديكو القابضة وتشمل
كالً من رشكة فلسطني لالستثمار العقاري (بريكو) ،ورشكة القدس لإلعمار واالستثمار (باديكو السياحية) ،وبورصة فلسطني ،ورشكة فلسطني
لالستثمار الصناعي ،ورشكة دواجن فلسطني (عزيزا) .وتنفذ الحملة يف قطاع غزة عرب منتدى شارك الشبابي ضمن مبادرة «شارك شعبك» التي بدأها
املنتدى منذ بداية الحملة الربية اإلرسائيلية عىل القطاع ،بهدف التعامل مع األعداد املتزايدة للنازحني ،وازدياد معاناتهم اليومية.
وتهدف الحملة إىل توفري الدعم واإلغاثة العاجلة للنازحني املوزعني عىل خمسني مركز إيواء يف مختلف أنحاء قطاع غزة .وتركز الحملة عىل تقديم قسمني
من املساعدات :مساعدات مادية أساسية عاجلة ،ال سيما تلك املساعدات املتعلقة بمياه الرشب املحالة ،واحتياجات النظافة الشخصية من مواد تنظيف
وتعقيم وفوط أطفال ،وفرشات ووسائد للنوم .والقسم الثاني تمويل نشاطات وفعاليات ومساعدات تسهم يف التفريغ النفيس عن أطفال القطاع،
وتشمل توزيع مالبس وهدايا ونشاطات خالل العيد تهدف إىل التخفيف من الظروف النفسية التي يعاني منها األطفال واألهايل.
ومؤخرا ً شملت الحملة تزويد مراكز اإليواء بأهم االحتياجات األساسية للنازحني بما يف ذلك خزانات مياه صالحة للرشب ،ومياه معدنية يف دير البلح
وجباليا ،وتوزيع رزم غذائية ووجبات ساخنة استفاد منها  9200أرسة ،وتوزيع حليب أطفال ،توزيع مواد تنظيف وتعقيم وعناية شخصية وفوط
أطفال يف  15مركز إيواء ،إضافة إىل حالقة شعر  6000طفل .كما توزيع فرشات نوم عدد  200عىل النازحني خارج مراكز االيواء ،توزيع  5000رزمة
مالبس و 120حذاء ،توزيع  6كرايس متحركة عىل ذوي احتياجات خاصة .إضافة إىل تنظيم أنشطة ترفيهية لألطفال خالل أيام عيد الفطر يف 50
مركز إيواء بهدف تقديم الدعم النفيس والتفريغ عن املشاعر السلبية لدى األطفال ،حيث استفاد من األنشطة  50000طفل.

التقى طلبة «تميز» من جامعة القدس املفتوحة ،وجامعة خضوري طولكرم بكل من رئيس مجلس إدارة باديكو القابضة ،السيد منيب رشيد
املرصي ،واألمني العام للرشكة السيد زياد الرتك ،يف املبنى الرئيس لباديكو القابضة ،حيث استعرضا خالل لقائهما بالطلبة قصة نجاح باديكو
القابضة منذ الجهود األوىل لتأسيسها مرورا ً بأهم اإلنجازات التي حققتها الرشكة عىل مدى عرشين عاما ً من االستثمار يف فلسطني .وكان النقاش
تشاركيا وتفاعلياً ،تخلله حديث عن املصالحة الفلسطينية ،وجهود إعمار قطاع غزة.

وبدأت الحملة بتوزيع  800وجبة طعام ساخنة بشكل يومي عىل النازحني ،يقدمها فندق آرك ميد التابع لباديكو القابضة ،كما تعمل باديكو القابضة
حاليا ً عىل تقديم شحنة أدوية ملستشفى الهالل األحمر يف قطاع غزة ،استجابة للتقارير الواردة التي تفيد بأن هناك نقصا ً حادا ً يف العديد من أصناف
األدوية.وستستمر هذه الحملة إىل حني انتهاء معاناة النازحني الغزيني يف مراكز إىل اإليواء ،خاصة وأن كثريا ً من النازحني فقدوا منازلهم ،وهو ما يتطلب
متابعة اإلغاثة واملساعدة حتى بعد انتهاء العدوان إىل حني استقرار أوضاعهم اإلنسانية.

جمموعة االتصاالت تفتح خمتربات حاسوب للمكفوفني يف اخلليل ضمن منحة جمموعة
االتصاالت للتكنولوجيا

انطالق نشاطات برنامج «متيز» مطلع نيسان وسط مشاركة فاعلة من الطلبة
انطلقت نشاطات وفعاليات برنامج «تميز» الذي تنفذه باديكو القابضة بالرشاكة مع منتدى شارك الشبابي واملؤسسة الدولية للشباب مطلع نيسان
املنرصم وسط مشاركة فاعلة من طلبة الجامعات الرشيكة يف الربنامج .ويعقد برنامج «تميز» لقاء أسبوعيا ممتدا يشمل فقرات متنوعة ومختلفة
تستهدف بالدرجة األوىل تطوير الشخصية ،وصقل املهارات الحياتية األساسية بإرشاف مدربني مهرة وخرباء التنمية البرشية .وتأتي سلسلة اللقاءات
ضمن انطالقة فعاليات وأنشطة برنامج تميز يف مرحلته الثانية ،يف سبع جامعات (بريزيت ،النجاح الوطنية ،بوليتكنك الخليل ،فلسطني التقنية
خضوري ،القدس أبو ديس ،القدس املفتوحة ،والعربية األمريكية يف جنني).
كما اختتم برنامج «تميز» مخيم اللغة اإلنجليزية ،وهو فعالية نوعية تتمثل يف قضاء طلبة تميز خمسة أيام متواصلة مع عدد من املتطوعني األجانب
بهدف تقوية لغتهم اإلنجليزية ،وذلك بمعدل  5ساعات يوميا ً من التدريب واملحادثة املكثفة باللغة اإلنجليزية يف كافة الجامعات الرشيكة.
وشملت نشاطات الربنامج زيارات ميديانية قام بها طلبة الربنامج للعديد من الرشكات واملصانع واملؤسسات التجارية الفلسطينية املختلفة وذلك
بهدف التعرف عىل هذه املؤسسات عن كثب.
من جانب آخر كثف طلبة تميز منذ انطالق فعاليات الربنامج من مبادراتهم ونشاطاتهم املجتمعية التي شملت نواحي مختلفة تمثلت يف تقديم املساعدة
األكاديمية لطلبة األرس الفلسطينية امليسورة ،وزيارة مراكز األيتام وكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة وعيادة املرىض يف املستشفيات ،ومنذ مطلع
شهر رمضان املبارك ،بدأ طلبة «تميز» سلسلة من النشاطات امليدانية واملبادرات الرمضانية مثل توزيع الطرود الغذائية عىل األرس املحتاجة ،وتوزيع
التمور واأللبان عىل السائقني واملارة يف شوارع املدن الفلسطينية املختلفة.

افتتحت مجموعة االتصاالت الفلسطينية عددا ً
من مختربات الحاسوب الخاصة باملكفوفني يف
مدينة الخليل ،لعدد من الجمعيات الخريية،
وهي جمعية الرحمة الخريية وجمعية الكفيف
الخريية وجامعة القدس املفتوحة ،وتنفذ رشكة
االتصاالت الفلسطينية هذه املبادرة منذ أربع
سنوات ،حيث تسعى املجموعة من خالل هذه
املبادرة إىل نرش التكنولوجيا وثقافة االنرتنت
والحوسبة ،من خالل تزويد املؤسسات
األهلية واملجتمعية بأجهزة حاسوب وربطها
باالنرتنت ،وذلك لدعم املؤسسات الوطنية
لتحسني عملياتها اإلدارية والتشغيلية مما
سينعكس عىل الخدمات املقدمة للمواطن.
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جمموعة االتصاالت الفلسطينية تدعم جامعة فلسطني التقنية «خضوري» لتمويل إنشاء
مضمار رياضي أوملبي

قامت مجموعة االتصاالت الفلسطينية (بالتل) بدعم جامعة فلسطني التقنية «خضوري» من خالل تمويل إنشاء مضمار ريايض أوملبي تابع للجامعة،
وتربز أهمية هذا الدعم عىل عدة مستويات خاصة أن املرشوع هو األول من نوعه يف فلسطني ضمن مرشوع إنشاء إستاد أوملبي لخدمة الطلبة واملجتمع
املحيل واملنتخبات الوطنية .ومن املتوقع أن يحدث هذا املرشوع فرقا ً يف الحياة الطالبية ويعود بالفائدة عىل املجتمع بكافة رشائحه من خالل إتاحة
الفرصة أمامهم لالستفادة واستخدام هذا املضمار الذي يمتاز باملواصفات الدولية األوملبية (400م) ويتكون من ثماني حارات ومغطى بغطاء
بمواصفات دولية .ويعترب هذا املرشوع قفزة نوعية تسهم يف تأهيل أبطال والعبني لديهم القدرة عىل املنافسة إقليميا ودوليا يف مجال ألعاب القوى.
ويأتي هذا الدعم ضمن االهتمام الذي توليه بالتل بقطاع الرياضة ،ملا لذلك من أثر عىل قطاع الشباب وتشجعيه من أجل النهوض بالرياضية
الفلسطينية لتتخطى الحدود اإلقليمية نحو العاملية ،باعتبار الرياضة تنمية برشية تعكس مدى تطور ورقي الشعب و طموحه وتعرب عن طاقات أبنائه.

توقيع مذكرة تفاهم بني كلية االقتصاد والعلوم االجتماعية يف جامعة النجاح الوطنية وشركة
فلسطني لالستثمار الصناعي «باديكو الصناعية»
وقعت رشكة فلسطني لالستثمار الصناعي مذكرة تعاون مشرتكة مع كلية االقتصاد والعلوم االجتماعية .وقد جاءت هذه املذكرة يف إطار الدور الذي
تلعبه الرشكة يف دعم وتطوير الصناعة من خالل خلق مئات فرص العمل من جهة ،واالستثمار يف مجاالت جديدة يف فلسطني من جهة أخرى ،إضافة
إىل تبني اإلبداع الطالبي وتويل املسؤولية اإلجتماعية بشكل أكثر تنظيماً ،والعمل عىل تضافر جهود القطاع الخاص األكاديمي والقطاع العام للنهوض
بالنظام األكاديمي يف فلسطني.
ً
ً
و تربط مجموعة باديكو الصناعية عالقة مميزة بجامعة النجاح الوطنية ،حيث جاء توقيع هذه االتفاقية استكماال التفاقيات تعاون وقعت سابقا مع
الجامعة ،منها اتفاقية التعاون املوقعة مع كليات الهندسة وتكنولوجيا املعلومات وكلية الزراعة والطب البيطري.
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بورصة فلسطني تستقبل عددًا من الوفود الطالبية ضمن برنامج «زيارة اىل البورصة»
تواصل بورصة فلسطني جهودها يف زيادة الوعي االستثماري ما بني الطلبة واملعلمني من املؤسسات التعليمية واألكاديمية عىل مستوى املدارس
والجامعات من خالل برنامج «زيارة إىل البورصة» ،والذي تنظمه بورصة فلسطني ،حيث يتم استقبال مجموعات من الطلبة عىل مدار العام ،إلطالعهم
عىل طبيعة عمل البورصة ودورها يف قطاع سوق رأس املال ،حيث تم استقبال  590طالب/ة خالل الربع الثاني من العام الحايل .2014

بورصة فلسطني تعقد ندوات للتوعية االستثمارية والتعريف بعمل البورصة
اختتمت بورصة فلسطني ،يف مقرها يف مدينة نابلس ،دورة تدريبية متخصصة بعنوان «آليات عمل بورصة فلسطني» ،واستهدفت الطلبة املتفوقني
الخريجني للعام الدرايس  2014/2013يف تخصصات اإلدارة واملحاسبة والعلوم املالية واملرصفية من ستة جامعات فلسطينية وهي :الجامعة العربية
األمريكية ،جامعة القدس -أبو ديس ،جامعة فلسطني التقنية -خضوري ،جامعة فلسطني األهلية ،جامعة النجاح الوطنية  ،وجامعة القدس املفتوحة
بفروعها (نابلس ،الخليل ،ورام الله) ،وقد شارك فيها نحو  23طالبا ً وطالبة .وقد هدفت الدورة إىل زيادة مستوى الوعي االستثماري لدى املشاركني
وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم من خالل تعريفهم بآليات عمل بورصة فلسطني يف مختلف مجاالتها .ويأتي انعقاد هذه الدورة ضمن برنامج التوعية
االستثمارية املوجه لطلبة الجامعات الفلسطينية ،حيث ستصبح هذه الدورة تقليدا ً سنويا ً وواحدة من أدوات البورصة يف التواصل املستمر مع
مؤسسات املجتمع األكاديمي .كما عقدت البورصة ،وبالتعاون مع مديرتي الرتبية والتعليم يف منطقتي جنوب نابلس ومحافظة سلفيت ،ندوتني للتوعية
االستثمارية ،استهدفت معلمات ومعلمي الفرع التجاري .عقدت األوىل يف مركز التدريب الخاص بمديرية الرتبية والتعليم ملنطقة جنوب نابلس يف بلدة
حوارة ،والثانية يف مركز التدريب الخاص بمديرية الرتبية والتعليم يف محافظة سلفيت ،وبمشاركة ما يزيد عن  45معلما ً ومعلمة من مدارس الفرع
التجاري .وتم خاللهما استعراض قانون الرشكات وآلية تنظيم الرشكات بأنواعها يف فلسطني وإجراءات تسجيلها .كما تم استعراض أهمية البورصة
يف االقتصاد الوطني ودورها يف تحريك املدخرات وجذب االستثمارات.
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النتائج املالية خالل النصف األول للعام 2014
فندق املوفنبيك ينظم إفطارًا خرييًا بالتعاون مع حمافظة رام اهلل يشارك يف يوم النظافة

(املبالغ ألقرب مليون دوالر باستثناء ما يتعلق بالسهم)

النصف األول من العام

النصف األول من العام

مجموع اإليرادات املوحدة

60.32

54.53

10.6

اإليرادات التشغيلية للرشكات التابعة

36.90

32.70

12.8

حصة الرشكة من نتائج أعمال الرشكات الحليفة

22.30

20.62

8.2

الربح قبل رضيبة الدخل

15.79

14.23

11.0

الربح العائد ملساهمي الرشكة األم

14.42

13.75

4.9

الربح املوحد

15.01

13.74

9.2

أهم بنود قائمة الدخل املوحدة

النصف األول من العام

النصف األول من العام

2014

2013

العائد عىل رأس املال
العائد عىل متوسط حقوق امللكية
العائد عىل متوسط األصول

%5.78
% 2.86
%1.83

%5.51
% 2.77
% 1.77

%4.9
% 3.3
% 3.2

أهم مؤشرات املديونية والسيولة

2014/6/30

2013/12/31

 %التغري

القروض  /حقوق امللكية

%42.54

%43.44

()2.1

القروض  /مجموع املوجودات

%27.16

%27.96

()2.9

النسبة الجارية (مرة)

0.79

0.62

27.4

أهم بنود قائمة املركز املايل املوحدة

2014/6/30

2013/12/31

%التغري

مجموع املوجودات

830.75

808.67

2.7

قروض وتسهيالت بنكية

225.61

226.12

()0.2

املطلوبات األخرى

74.84

61.99

20.7

حقوق جهات غري مسيطرة

100.95

حقوق ملكية حملة األسهم العائد ملساهمي الرشكة األم
مجموع حقوق امللكية

429.36
530.30

101.72
418.84
520.57

()0.8
2.5
1.9

أهم مؤشرات الربحية

نظم فندق املوفنبيك وبالتعاون مع عطوفة محافظة رام الله د.ليىل غنام ،إفطارا ً خرييا ً لجمعية االتحاد النسائي العربي يف البرية ،حيث أقيم اإلفطار يف
نفس مبنى الجمعية .كما شارك فريق من فندق املوفنبيك يف يوم النظافة الذي دعت إليه بلدية رام الله يف أيار املايض ،حيث تم تنظيف املنطقة املحيطة
بالفندق ،ويف ختام هذه الفعالية أعد الفندق وجبات خفيفة ومرطبات للمشاركني .وتأتي هذه النشاطات انطالقا ً من ثقافة املسؤولية االجتماعية لفندق
املوفينبك وحرصا ً عىل تكريس قيم االنتماء تجاه املجتمع والبيئة.

بريكو تشارك يف يوم التوظيف لكلية األعمال واالقتصاد
يف جامعة بريزيت
شاركت رشكة بريكو يف يوم التوظيف السنوي التاسع عرش الخاص بكلية األعمال واالقتصاد
يف جامعة بريزيت ،وهو يوم تشارك فيه بريكو سنويا ً انطالقا ً من مسؤولياتها االجتماعية
وجهودها املتواصلة لدعم طالب الجامعات وتوفري فرص العمل لهم ،وضمهم لسوق العمل
ورفع كفاءاتهم.

2014

2013

 %النمو

 %النمو

حملة "شارك شعبك" هي حملة تدعمها باديكو القابضة ومجموعة من رشكاتها التابعة إلغاثة قطاع غزة منذ بداية العدوان اإلرسائييل،
وتشمل الحملة تزويد مراكز اإليواء يف كافة أماكن القطاع بأهم االحتياجات األساسية ،وستستمر الحملة إىل حني انتهاء معاناة النازحني
الغزيني يف مراكز اإليواء .وتأتي الحملة يف إطار التزام باديكو القابضة بتقديم الدعم الدائم للقطاع ،والذي يعترب جزءا ً أصيالً من
إسرتاتيجيتها.

ملتزمون باالستثمار يف فلسطني

www.padico.com

